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Peranan IPA terhadap Perikehidupan Manusia

• Sandang

– Negatifnya: “plastik” booming

• Papan

– Negatifnya: “alat-alat modern” membabat hutan– Negatifnya: “alat-alat modern” membabat hutan

• Pangan

– Negatifnya: pestisida, racun, pupuk anorganik, dll



Peranan IPA terhadap SDA

• Minyak Bumi

– Negatifnya: efek pembakaran: CO2, polusi, dll.

• Batubara 

• Air• Air

• Hutan, hewan dan ternak

• Tanah 

• Sumberdaya zat-zat radioaktif

• Sumberdaya Hutan



• Gelombang radioaktif:
– Negatifnya: sangat berbahaya

– Radioaktif adalah zat berupa sinar yang tak tampak
oleh mata.

– Sinar yang timbul dari zat radioaktif ada 3:
• Sinar alpa (bermuatan listrik positif)

• Sinar beta (bermuatan listrik negatif)

• Sinar gamma (tidak bermuatan listrik)• Sinar gamma (tidak bermuatan listrik)

– Sinar gamma yang paling berbahaya karena dapat
menembus apa saja yang menghalangi karena
panjang gelombangnya pendek.

– Molekul-molekul netral akan dapat berubah menjadi
ion-ion bila terkena sinar gamma.

– Sinar gamma ini dapat merusak susunan kromosom
atau gen.

– Manusia memanfaatkan teknologi untuk tanaman.



• Urutan frekuensi getar gelombang

elektromagnetik dari yang paling tinggi ke

paling rendah:

– Gamma > sinar X > UV > sinar yang tampak oleh

mata > ifra merah > gel radar > gel pemancar TV > 

Gel radio FM > gel SW dan AM. 



• Tentang Sumberdaya Hutan

– Hutan sebagai potensi biologis yang kaya raya.

– Pemanfaatan hutan dari segi ekonomi didasarkan

pada “multi plus principle of forestland”

– Fungsi hutan:

• Sebagai hutan lindung yang menjaga kelestarian tanah

dan tata air.dan tata air.

• Sebagai suaka alam, melestarikan kehidupan tumbuhan

dan hewan langka.

• Sebagai hutan produksi yang menghasilkan berbagai

komoditas.



– Kerusakan hutan umumnya disebabkan oleh:

• Penebangan kayu hutan oleh rakyat sebagai

matapencaharian

• Penebangan kayu untuk bahan energi dan bangunan.

• Penebangan secara besar-besaran oleh pembalak-

pembalak kayu hutan.

– Pohon memang boleh ditebang dan dimanfaatkan, – Pohon memang boleh ditebang dan dimanfaatkan, 

tetapi harus dipelihara.



• Tentang sumberdaya air

– Jumlah air di dunia ini tetap dan selalu bergerak
mengikuti siklus dengan kandungan yang tetap.

– Air di dunia terbagi secara tidak merata, baik
secara geografis maupun musim.

– Sumber-sumber air:

• Air permukaan berupa air tawar, danau, air asin, sungai• Air permukaan berupa air tawar, danau, air asin, sungai
dll (0,017% dari persediaan air di dunia).

• Air permukaan berupa lengas tanah, air tanah dan air 
tanah dalam (0,625%)

• Tudung es dan gletser 2,150%

• Atmosfer (0,001%)

• Samudra (97,2%).



• Tentang Sumberdaya Tanah

– Tanah merupakan lingkungan yang sangat penting
bagi manusia terutama sejak manusia mulai bercocok
tanam.

– Lapisan tanah yang paling atas terdiri dari: Bunga
Tanah dan Tanah (30 cm), Tanah Mentah, Tanah Cadas
dan Batu Induk.

– Tanah dan tanah mentah berasal dari batu yang – Tanah dan tanah mentah berasal dari batu yang 
berubah dengan bantuan sinar matahari, air, hawa
udara, tumbuhan dan hewan.

– Kerusakan tanah terjadi bila:

• Tanah tidak dapat berfungsi

• Tanah gembur berubah menjadi tanah padat

• Terjadi pencemaran tanah



– Bunga tanah sangat bermanfaat bagi tumbuh-

tumbuhan karena mengandung zat makanan, 

lema basahnya dan kuat menahan air, dapat

meregangkan tanah dan dapat mengisap zat-zat

makanan.

– Untuk memperoleh tanah gembur:

• Mengerjakan dengan mencangkul/bajak• Mengerjakan dengan mencangkul/bajak

• Pupuk kandang/organik

• Sampah organik

• Melestarikan hewan kecil/jasad renik tanah

• Adanya akar tanaman yang menahan air/tanah/hara

• Membuat terasering untuk tanah miring.



– Tanah gembur berubaha menjadi padat karena:

• Hujan atau pengairan:

– Jika tanah miring, tanah gembur akan terbawa oleh air. 
Tanah yang tertinggal merupakan tanah mentah.

– Jika tanah datar, air meresap ke bawah sehingga
memadatkan tanah yang gembur

• Pupuk buatan: asam — mikroba mati – memadatkan tanah.

• Berat tanah: setelah dicangkul, tanah menurun karena berat
tanah dan menjadi padat.tanah dan menjadi padat.

– Kesuburan tanah dapat berkurang karena pencemaran
tanah yang disebabkab oleh:

• Sampah anorganik

• Pupuk buatan yang berlebihan

• Pestisida

• Deterjen yang tak terurai

• Sampah radioaktif



• Sumberdaya Laut

– Laut Indonesia seluas 3,5 kali luas daratannya.

– ZEEI sejauh 200 mil diukur dari garis pantai terluar.


